
Föreningen grundad 1975

Nr 4/2022 Årg. 27 MEDLEMSBLAD DEC - FEB

Täby
Jarlabanke

• Årsmöte
• Vin och vinkunskap
• Bankbedrägerier



2

Publiceringspolicy
Publicering av bilder i reportagen från

föreningens olika aktiviteter. Foton
som tas vid våra sammankomster,
möten och aktiviteter kan komma

att publiceras i medlemsbladet
och/eller på föreningens hemsida.

Vi hoppas att du samtycker till det.
Om så inte är fallet, meddela foto-
grafen vid fotograferingstillfället
eller kontakta ansvarig utgivare.

Årsavgiften 2023
En person 310:-  Två samboende 620:-

SPF sänder ut inbetalningsavi med
individuellt OCR-nr.

Medlem i annan SPF-förening som vill
vara vänmedlem hos oss betalar 100:-.
Insättes på PlusGirokonto 84 85 34-4

Adressändring
Vänligen meddela kansliet ändrad

adress och andra uppgifter av
betydelse för vårt register.

Redaktion (Se sid. 35)
Ansvarig utgivare: Rolf Skagerborg

Tryckeri: Täbykopia AB
Medlemsbladet nr 1/2023

Manusstopp 2023-01-11
Distribution 2023-02-07

Se spfjarlabanke.se

Innehåll

Annonsörer

Omslagsbild: I oktober gjorde Jarlaban-
ke ett studiebesök på det nya Spårvägs-
museet i Norra Djurgårdsstaden. Museet
har fyra våningsplan och där kunde man
ta del av kollektivtrafikens betydelse för
stockholmarna, hur möjligheterna att ta Foto: Margareta Torstenson

sig fram i regionen förändrats från rod-
darmadammer och hästspårvagnar till sjö-
trafik och tunnelbana. Läs mer om besö-
ket under Hänt sen sist.
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Ordförande har ordet

Rolf Skagerborg

Lärt mig något nytt: Lyssnade på ”Ett samtal om den
viktiga valberedningen” på SPF.
Valberedningen är medlemmarnas organ för att välja kan-
didater till styrelse, revisorer och KPR-deltagare. Valbered-
ningen föreslår kandidater till årsmötet där medlemmarna
väljer. Kandidaterna behöver inte vara medlemmar. Alltså
rent formellt har sittande styrelse inte med processen att
göra. Årsmötet väljer ordförande i styrelsen men övriga
uppgifter beslutar styrelsen själv i ett konstituerande möte.
Valberedningen har ansvar för arvoderingen, det har inte

varit aktuellt hos oss. Jag tar upp detta nu då vi har årsmöte i februari.

Ett bra liv som pensionär. Det finns inte
ett svar på detta påstående. Några saker
har varit fundamentala för mig:

Röra på sig
Kan vara allt från en promenad till gym-
pa. För att komma igång kan ett tips vara
att börja göra en armhävning (eller något
annat) en gång om dagen i en månad.
Nästa månad ökas det till två. När ett år
gått gör du tolv om dagen.

Hjärngympa
Ett sätt är att varje år lära sig något nytt.
Det kan vara släktforskning, fågelskådning,
bridge, vinkunskap, sång, drejning etc.
Korsord är inte så dumt.

Social gemenskap
Ha kontakt med släkt och vänner. Delta i
föreningsliv. Gå någon kurs. Facebook.

Krämpor
 Att prata om krämpor kan ibland bli för
mycket. Dock händer det att någon råkat
ut för liknande saker som man själv och

kan då tipsa om en bra vårdgivare/läka-
re. Eller ge tips på läkemedel som man
sedan kan ta upp med sin läkare.

Min farbror var veterinär och en gång frå-
gade jag honom varför han inte blev lä-
kare. Hans svar blev att det var så svårt att
ställa diagnos eftersom patienter många
gånger beskrev sina symtom så diffust/
vilseledande. Detta slipper en veterinär
höra utan får med hjälp av egna slutsatser
ställa diagnos.  Man kanske ska gå till en
veterinär nästa gång?

Vi söker:
- Ekonomiansvarig i SPF Seniorerna Jar-
labanke. Vi använder Visma.
- Dataansvarig att ha koll på vårt kanslis
utrustning och vara kontaktperson mot
SPF centralt i digitaliseringsfrågor.
- Ledamot till valberedningen.
Om intresse finns, hör av dig till någon i
styrelsen eller valberedningen.

En God Jul och Ett Gott Nytt År
önskar Styrelse och Redaktion.
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Om vin och vinkunskap
Text: Gunvor Vretblad   Foto: Bodil Svensson

Vi träffades i kaféet på torget i Näsby-
parks centrum för att prata vin och vin-
kunskap.

Lars-Ove Pehrsson, eller Pruno som han har kal-
lats sedan studietiden på Tekniska högskolan, le-
der en av Jarlabankes cirklar i vinkunskap och
har gjort så sedan våren 2011. Pruno tillhörde
först cirkeln Vinprovning II men tog initiativ till
en egen cirkel eftersom det fanns en rad hågade
vinprovare på kö. Cirkeln fick namnet Vinprov-
ning III i samma veva som Vinprovning I var
under avveckling och det namnet behöll cirkeln
fram till år 2018 då någon vän av ordning und-
rade över benämningarna och namnet ändra-
des till Vinkunskap I.

Prunos intresse för vin började mycket tack vare
en medarbetare som var vinintresserad och kun-
nig. Många utlandsresor i tjänsten gav möjlighe-
ter att studera vinutbudet i olika taxfreebutiker
och intresset och kunskapen växte. När hustru
Ann fyllde 50 år var tiden mogen för ett jämn-
årigt kvalitetsvin från Chateau Margaux och på
den vägen fortsatte det. Den första resan med
vin som tema gick till Champagne med cham-
pagnekännaren Richard Juhlin. Den blev en stor
upplevelse och följdes av flera.

Pruno är med i Munskänkarna och prenumere-
rar på ”de flesta tidningar” om vin. Där hittar
han recensioner och rekommendationer om vin-
producenter. Vinerna till cirkeln beställs ofta på
nätet från privata vinleverantörer, ibland från Sys-
tembolagets beställningssortiment och - mera säl-
lan -  över disk på Systembolaget. Det finns en
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tanke med det. Valmöjligheterna blir
mycket större och en av tjusningarna med
vinkunskap är att man lär känna nya viner
och får smaka viner man inte visste fanns.

Prunos spaningar gör att han ligger långt
fram i planeringen för kommande kurs-
tillfällen. Han köper när rätt tillfälle bjuds
och ligger ute med pengar för oss andra.
Vinerna för november, december och ja-
nuari är redan inköpta. Novembers vin-
kunskap ska handla om Azorerna, ett

okänt kort för många av oss, och om
Portugal. Den provningen har ägt rum när
det här läses. Men december- och januari-
provningarna är hemliga än så länge.

Pruno är också namnet på ett vin. Det
kommer från vinproducenten Finca Vil-
lacreces och görs på druvorna Tempra-
nillo och Cabernet Sauvignon. Men Pru-
nos, Lars-Oves, egen favoritdruva är Ca-
bernet Franc.

Kallelse till årsmöte
Årsmötet 2023 äger rum den 20 februari kl. 14.00

i Sällskapsrummet, plan 2 i Tibble kyrka.

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna. Årsmöteshandlingar
(föredragningslista, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning

m.m.) kommer att finnas tillgängliga på kansliet och på hemsidan från och
med den 13 februari.

Motioner skall vara styrelsen till handa senast den 23 januari.

Enligt traditionen bjuder föreningen på kaffe i anslutning till mötet.
Efter årsmötet blir det underhållning.
Läs mer under Månadsträffar sid. 10.

Välkommen
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”Man drabbas av en enorm skamkänsla…”
Text och foto: Bodil Svensson

Det här är Maj-Lis, 80+ och pen-
sionerad sjuksköterska, bosatt i
Täby. I början av oktober skaka-
des hennes värld. Hon blev grund-
lurad av illvilliga och skamlösa
människor, som gav sken av att vilja
hjälpa henne i en prekär ekono-
misk situation.

- Jag har bestämt mig för att berätta om detta för alla
i min ålder, vara så öppen som möjligt för att varna
andra, säger Maj-Lis.

Den 6 oktober ringde telefonen hos Maj-Lis.
Samtalet gick direkt till Maj-Lis hörapparat. I
andra änden  fanns en trevlig dam som visade
sig ha kontroll på både Maj-Lis fulla namn,
adress och personnummer. Damen sa sig ringa
från Intrum Inkasso om en förfallen faktura på
ca 23.000 kronor, det skulle handla om en
iPhone inköpt på Elgiganten.

Informationen gjorde att Maj-Lis hamnade i
ett chocktillstånd, hon kunde inte längre tänka
klart utan kom helt ur balans.  Hon kom dock
ihåg att fråga om damens namn och telefon-
nummer. (Något namn fick hon inte, men ett
telefonnummer som sedan visade sig inte gick
att spåra. Inte heller var Intrium Inkasso in-
blandat.)

Men den trevliga damen var villig att hjälpa till
att reda ut det hela och erbjöd sig att koppla
Maj-Lis till bedrägerienheten på Maj-Lis bank.
Efter en stund hörde en man från - som han
uppgav - Nordea av sig i luren. Han var väldigt
hjälpsam och skulle kolla om det fanns flera
transaktioner på gång. Mannen försvann då och
då från samtalet och uppgav att han hade myck-
et att gå igenom. Till slut återkom han och ville
att Maj-Lis skulle föra över 100.000 kronor på
ett speciellt konto som en form av säkerhet
eftersom han upptäckt en annan obetald fak-
tura och kanske det fanns fler?

Pengarna skulle swishas till ett telefonnummer,
som vid senare kontroll visade sig tillhöra en
yngre person bosatt i Huddinge. Att Maj-Lis
hade en gräns på hur mycket pengar hon kunde
swisha var inga problem. Den spärren skulle
”bankmannen” hjälpa henne att ta bort. Vid
det här laget hade Maj-Lis dock börjat ställa frå-
gor, bland annat undrat över hur de swishade
pengarna skulle kunna vara till hjälp? – Du får
ju pengarna tillbaka efter avslutad sökning, hade
då en irriterad ”bankman” svarat.

- Det tar en liten stund, sa ”bankmannen” se-
dan och därmed var han borta och med ho-
nom 100.000 av Maj-Lis sparade pengar.

Kvar fanns en förtvivlad Maj-Lis vars lo-
giska tänkande var försvunnet. – Det var
dunder och brak och jag skämdes otroligt, säger
Maj-Lis som annars aldrig svarar på ano-
nyma samtal och som redan innan samta-
let var väl införstådd med de lurendreje-
rier som många äldre utsätts för och som
för eget skydd vidtagit en del försiktighetsåt-
gärder som t.ex. FaceID kopplad till bank-ID.
Ändå, när det väl hände, så gick det som det

Forts. sid. 33



7

APOTEK Apoteksgruppen, Apoteket Skeppet <apoteksgruppen.se> 0771-760 760

BIBLIOTEK Näsbyparks bibliotek <bibliotek.taby.se> 08-555 587 34

BILSERVICE Manar Bilservice/Mekonomen, Eskaderv. 2 i garaget 08-630 01 03

BLOMMOR Näsby Parks Blomsterhandel <nasbyparksblomster.se> 08-756 33 21

BOKHANDEL Näsby Parks Bokhandel <nasbypark.com> 08-756 36 30

BRÖD, KONDITORI Park Kafé <parkkafe.se> 08-121 471 12

DATA DataOne <dataone.se 08-756 07 00

FASTIGHETSMÄKLARE Fastighetsbyrån BM Koch <bmkoch.com> 08-756 95 19

Magnusson Mäkleri AB <magnussonmakleri.se> 08-756 30 32

Skandia Mäklarna AB Täby <skandiamaklarna.se/taby> 08-756 20 15

FRISKVÅRD Roslagskliniken-Naprapat, Eskaderv. 8 08-758 78 84

FRISÖR Theo Klippet 08-756 35 22, 08-756 35 23

FOT/HUDVÅRD Hudverkstan <hudverkstan.se> 073-183 77 06

KEMTVÄTT, SKRÄDDERI Näsby Park Kemtvätt, Skrädderi 08-756 32 62

KYRKA Näsbyparks Kyrka <tabyforsamling.se> 08-580 035 28

LIVSMEDEL Hemköp Matextra <hemkop.se> 08-544 43 170

LÄKARE Näsby Parks Husläkarmottagning 08-544 40 920

MEDICINSK FOTVÅRD Lugna fötter <lugnafotter@gmail.com> 073-743 99 15

RESTAURANG Restaurang Eskader <restaurangeskader.se> 08-630 09 86

Park Kafé <parkkafe.se> 08-121 47 112

RÖDA KORSET Kupan Röda Korset <redcross.se/taby> 08-756 20 60

TANDLÄKARE Sofia Sölver/Royne Thorman 08-756 38 80

Joanna Radberger 08-768 52 48

Forts. sid. 103 timmars fri parkering på utetorget.
2 timmars fri parkering i garaget.

Nära till bussar och Roslagsbanan.
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Nöjen
Charlies hörna

Välkommen till Charlies hörna. Vi har nu fyra kvällar
inbokade då vi får lyssna på Carl Wahrens medryck-
ande pianospel och höra berättelser från den stora
musikvärlden. Vi träffas som vanligt på Kansliet, Es-
kaderv. 40 på onsdagar kl. 17.30  7/12 och på det
nya året 18/1, 15/2 och 15/3. Dryck och enklare
tilltugg finns att köpa. Anmälan till Christel Eborn
eftersom antalet deltagare är begränsat, 070-397 2584
eller chris.eborn@hotmail.com. Först till kvarn gäller.

Onsdag 14 december Jullunch
Årets jullunch blir även denna gång hos
Östergårds i Danderyd. Julbordet serve-
ras smakfullt upplagt i bufféform samt i
glaskoppar som färdigkomponerade
smårätter. ”Vi utgår från våra traditionel-
la smaker och skapar nya med inspiration
från dagens moderna kryddningar”, som
de själva skriver. Glögg serveras vid an-
komsten. Östergårds är en av Danderyds
gamla storbondegårdar från 1700-talet
och erbjuder idag en härlig miljö där det
gamla blandas med nytt och
ger en skön och trivsam at-
mosfär.

Adress: Danderydsvägen
144, mitt emot Danderyds
kyrka.
Tid: kl. 13.00
Pris: 425 kr, dryck tillkom-
mer. 15 platser är bokade så
det är först till kvarn som gäl-
ler. Meddela om matallergier.

Betalning till Jarlabankes pg 84 85 34-4.
Anmälan senast 4/12 till Margareta
Torstensson, margareta.to@telia.com,
tel. 070-368 2568,  eller Birgitta Collin,
birgittacollin2014@gmail.com, tel.
070-695 3383.

Kontakta Margareta eller Birgitta om du
behöver hjälp med transport till Öster-
gårds. Välkomna!
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Är du osäker på om du har lämnat din e-postadress eller ändrat adress
meddela vår medlemssekreterare lassegustafsson@outlook.com

eller jarlabanke@telia.com

Nu dansar vi linedance…
Text och foto: Bodil Svensson

Det här är de förväntansfulla – och
ibland lätt fnissiga – deltagarna i Jarlaban-
kes nystartade nybörjarkurs i linedance.
Fnissig blir man vid de tillfällen när det
går upp för en att man förmodligen har
tre fötter att hålla reda på istället för de
vanliga två. Åtminstone känns det så när
man försöker klara sig igenom en hel dans
med den rätta stegkombinationen. Dock
ger övning färdighet. Det här var tredje
träningspasset för oss och faktiskt börja-
de en del steg att sitta. Vår lärare är Eva
Jansson (tvåa från höger) som dansat
linedance under flera år. Linedance-

kursen fortsätter året ut och börjar sedan
på nytt i februari. (Se sid. 30.)

Linedance har amerikanskt ursprung, den
dansas utan partner, dansarna står på rad
och danserna är uppbyggda av olika fasta
stegkombinationer som upprepas under
dansens gång. Ofta dansas den till country
& westernmusik, men det går också bra
med t.ex. pop, swing och rockmusik. 2012
uppgavs att det fanns ca 60.000 olika dan-
ser. Så där har vi lite att jobba med…
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Månadsträffar
Träffar

Våra träffar kommer att äga rum kl. 14.00
i Sällskapsrummet (plan 2) i Tibble
kyrka (Tibble församlingsbyggnad,
Attundavägen 3) om inget annat anges.
Program och aktuell information från
föreningen. Kaffe med dopp serveras.
Lotteri. OBS avgift igen på våra månads-

träffar, 80:-/person. Anmäl dig gärna till
Leif Sjöholm så att vi kan förbereda kaf-
fe till alla eller om vi skulle bli tvungna att
ställa in träffen med kort varsel. Alla pen-
sionärer är välkomna.
Ansvarig: Leif Sjöholm på 070-350 12 03
eller leifsjoholm50@gmail.com

Måndag 12 december
Mötet kommer att gå i musikens och års-
tidens tecken. Vi kommer att fira en tra-
ditionell lucia med kaffe och lussekatt och
luciatåg från musikklasserna i Täby.

070-350 1203 eller Margareta Torstens-
son, margareta.to@telia.com,
070-368 2568

Tisdag 24 januari
(OBS tisdag)
Guldrummet på Historiska
museet
Månadsträffen blir denna gång på Histo-
riska museet där vi får en visning av Guld-
rummet av Kent Andersson som varit
anställd på Historiska museet och haft
ansvar för Guldrummet. Kent Andersson
är arkeolog och fil.dr. och höll ett mycket
uppskattat föredrag på månadsträffen
17 oktober.
Tid: kl.13.00 Samling utanför Östra sta-
tion för gemensam resa till Historiska
museet.
Pris: 200 kr för visning och kaffe i Res-
taurang Rosengården. Betalning till pg
848534-4 eller med Swish till 1235992508.
Visningen börjar kl. 14.00.
Anmälan senast 17/1 till Leif Sjöholm,
l e i f s j o h o l m 5 0 @ g m a i l . c o m ,

Måndag 20 februari
Årsmöte
Efter sedvanligt årsmöte och förhandlingar
bjuder vi på en uppskattad repris från förra
året. Tommy Löbel Swing band kommer
att göra ett nytt framträdande. Repertoa-
ren är hämtad från bland andra Louis
Armstrong, Benny Goodman och Duke
Ellington. Enligt traditionen bjuder
föreningen på kaffe. Varmt välkommen
till ett årsmöte i swingens anda.
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Träffar
Lunchträffar i Näsbypark

Väntjänstträffar
Väntjänstträffar ordnas för boende på servicehusen samt för funktionshindrade med-
lemmar med följeslagare. Under hösten har träffar ordnats på Silverpark och Broby
Gård. Gunnel Gisslén och Lasse Söderström underhöll.
Ansvarig: Irene Lehnberg, 073-700 0516.

Lunch- och/eller caféträffar i Täby C
Finns det någon som vill vara initiativtagare till träffar i Täby Centrum? Hör i så fall av
dig till någon i styrelsen.

I Näsbypark fortsätter vi med våra trevliga gemensamma luncher
en gång i månaden på Restaurang Eskader i Näsbyparks Centrum.
Vi hoppas få träffa många jarlabankare den tredje torsdagen i varje
månad, dvs 15/12, 19/1, 16/2 osv. Vi möts kl. 13.30, beställer och
betalar för den mat vi vill ha och slår oss ner vid de dukade borden
och umgås och har trevligt tillsammans.
För ANMÄLAN och ev. ytterligare information kontakta
Marianne/Jana Hammarén på e-post janahe2@gmail.com eller 08-732 7476.
VÄLKOMNA!
Tala gärna med vänner och bekanta om våra luncher så att vi blir fler som träffas
framöver.

Så ska kloten kastas…
Text och foto: Bodil Svensson

Vi spelade kula på torget en dag…
Nej, det gjorde vi inte alls det! Däremot var vi tre
medlemmar ur onsdagsboulegruppen som möt-
tes i individuell ”tävling” en onsdag i oktober.
Och vi åkte på däng både Eva och jag när Mar-
gareta sopade banan med oss och avgjorde ”täv-
lingen” med den här lysande insatsen. Tre klot
samlade närmast lillen!
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”Jag tappar löven, grenarna, vinden och regnet…”
Text och foto: Bodil Svensson

Kognitiva sjukdomar (demenssjukdomar)
är ett samlingsnamn på en rad sjukliga för-
ändringar i hjärnan som påverkar minnes-
och tankeförmågor och kan yttra sig på
olika sätt beroende på vilka delar av hjär-
nan som drabbas. Ofta försämras minnet
och förmågan att planera och genomfö-
ra vardagliga sysslor. Andra kognitiva för-
mågor som kan påverkas negativt är språ-
ket, att kunna planera och skapa överblick,
att ta egna initiativ, samt uppfatta och kon-
trollera sina känslor. Även oro, nedstämd-
het och beteendeförändringar kan tillhöra
symtomen. (Alzheimer Sverige)

Cirka 130.000-150.000 människor i
Sverige lever med en demenssjukdom.

Cirka 10.000 är under 65 år. Varje år räk-
nar man med att 20.000 - 25.000 perso-
ner insjuknar. I takt med att antalet äldre
blir fler så räknar Socialstyrelsen med att
180.000 -190.000 personer kommer att
ha en demenssjukdom år 2030 och unge-
fär 250.000 personer år 2050.  (Demensför-
bundet)

Alzheimers sjukdom
är den vanligaste demenssjukdomen. Sym-
tomen utvecklas långsamt. Vid Alzheimers
sjukdom förstörs framför allt nervceller-
na i tinningloben och hjässloberna.  Flera
kognitiva (intellektuella) funktioner påver-
kas - till exempel minne, tankeförmåga,

Det här är ingen underhållande läsning. Men texten, som är en uppföljning av
artikeln om demens i Medlemsbladet nr 3/2022, kan vara viktig att ta del av.
Den kan bidra till att man känner sig lite bättre rustad att möta kognitiva
sjukdomar hos anhöriga och vänner och/eller hantera ett besked om att man
själv drabbats av någon demenssjukdom. Rubrikens citat ovan är hämtat från
flerfaldigt Oscarsbelönade filmen The Father, som handlar om en 80-årig man
som drabbas av demens. Se mer under litteratur- och filmtips.
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orienteringsförmåga och språk. Om sjuk-
domen debuterar i högre åldrar är min-
nesstörningar det vanligaste och kanske
många gånger de enda symptomen.

Blodkärlsrelaterad demens
Blodkärlsdemens, vaskulär demens, orsa-
kas av att olika delar av hjärnan inte kan få
tillräckligt med näring och syre. Hur man
påverkas av sjukdomen beror på vilka
områden i hjärnan som skadas. Uppstår
skador i pannloberna drabbas man av per-
sonlighetsförändringar. Om hjässloberna
skadas försämras förmågan att analysera,
tolka och förstå.

Lewy body demens
Diagnosen vad gäller Lewykroppsdemens
är inte helt lätt att ställa.  Patienter med
Lewy body demens är missförstådda och
bedöms vara underdiagnosticerade. Van-
liga besvär är bristande lokalsinne. Patien-
ten har stora problem med siffror (typiskt
LBD-symptom) och klockslag och svårt
med avståndsbedömning. Hen är stel i
kroppen, har ingen mimik, framåtlutad
gångställning och hasande steg. Långsam i
talet och i tankarna. Typiska symptom är
synhallucinationer och en störd dröm-
sömn. Sjukdomen drabbar vanligtvis ef-
ter 65 års ålder och har ett ganska lång-
samt förlopp. För anhöriga är det viktigt
att möta den drabbade med stor flexibili-
tet eftersom symtomen kan variera över
dagen.

Frontallobsdemens
eller pannlobsdemens är en ovanlig de-
mensform som yttrar sig annorlunda än
andra demenssjukdomar. Demens med
symptom från pannlober debuterar i de

typiska fallen tidigt, ibland före 50 års ål-
der. Minnet och tankeförmågan finns ofta
väl bevarad vid pannlobsdemens, medan
personlighetsförändringar märks tidigt i
sjukdomen, med minskad omdömesför-
måga. Personen slutar till exempel att bry
sig om sin hygien och känslolivet avtrub-
bas. Personen blir ofta lättirriterad och upp-
lever inte själv de stora förändringarna i
sin personlighet.
Källor (här ni kan hitta mera information):
https://demenscentrum.se/
https://www.demensforbundet.se/
https://www.alzheimersverige.se/
https://alzheimerlife.se/

Anhörigföreningar och
anhörighandbok
Anhörigas Riksförbund består av ca 50
medlemsföreningar som är spridda över
hela landet. I anhörigföreningarna pågår
ett lokalt arbete med olika aktiviteter i syfte
att stödja anhöriga. Föreningarna ägnar sig
också åt ett viktigt påverkansarbete riktat
mot kommunen och regionen i syfte att ut-
veckla, sprida kunskap och stärka stödet.
https://anhorigasriksforbund.se/

Anhörighandboken är en webbaserad
handbok framtagen av Anhörigas Riks-
förbund, med syfte att förmedla kunskap
och råd i anhörigfrågor. Ambitionen är
att den ska vara ett teoretiskt och prak-
tiskt verktyg för alla som kommer i kon-
takt med, eller vill veta mer om anhörig-
vård och anhörigstöd.

Då anhöriga delar många grundläggande
och gemensamma behov är den i stora
delar inte fokuserad på någon särskild

Forts. sid. 14
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Forts. från sid. 13 ”Jag tappar löven...”

Tips för anhöriga till dementa
Den dag kanske kommer när man ställs inför situatio-
nen att bli anhörigvårdare och ett brett fält av frågor,
förhandlingar och ställningstagande öppnas. Viktig
hjälp och ett stöd är att ta del av andras erfarenheter.

Foto: Bodil Svensson

Uppskattningsvis finns det drygt 1,3 miljoner anhöri-
ga i Sverige som hjälper eller vårdar en närstående.
Anders Egerö är en av dessa många anhöriga som står
för en stor del av vården av närstående. I nio punkter
har han listat tips om saker att tänka på - sådant som
han personligen funnit viktigt.

1. Var uppmärksam på tidiga demens-
symptom och undvik förnekandet, såväl
från den berörda som från dig själv och
andra anhöriga. Den dementa vill förne-
ka symptomen eftersom det inte är roligt
att förstå vad som hänt och vad som kom-
ma skall. Detta kan försena en diagnos
som är viktig för att få samhällets och sjuk-
vårdens fulla stöd och hjälp. Även för att
få bromsmedicin i tid.

Den närmast anhöriga vill kanske förne-
ka för att det känns nedsättande eller för

att man inte orkar med sanningen. Men
då blir det lätt ett smusslande med sjuk-
domens konsekvenser, som glömda nyck-
lar eller olämpligt beteende. Var alltså öp-
pen med sjukdomen och dess symptom
så underlättar du för din anhöriga, för dig
själv och för omgivningen.

Undvik frågor av typen: ”Kommer du
verkligen inte ihåg det?”. Då sluter sig den
sjuka och du får svårare att förstå hur sjuk-
domen utvecklar sig.

diagnos, funktionsvariation eller ålder hos
den som vårdas. Däremot finns områdes-
specifika delar som kan vara viktig väg-
ledning för anhöriga.
https://anhorighandboken.se/

Anhöriglinjen
Behöver du råd och stöd i din roll som
anhörig så finns också anhöriglinjen att
vända sig till. Telefon: 0200-239 500.  Te-
lefontid: Måndag, tisdag, torsdag, fredag
kl. 10-15. Onsdag och söndag kl. 18-21.
Mejl: info@anhoriglinjen.se

Bankärenden
Att hantera pengar och annan egendom
för någon annans räkning är en stor fråga
– och det är viktigt att veta vad man kan
och inte kan göra. Vad är t.ex. anhörigbe-
hörighet och vad innebär en framtidsfull-
makt? Svenska Bankföreningen har på sin
internethemsida publicerat information
och länkar till faktablad rörande dessa frå-
gor.
https://www.swedishbankers.se/fakta-
och-rapporter/faktablad/bankaerenden-
foer-annans-raekning/
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säkringar. Anteckna även koder och lö-
senord – exempelvis för mail och för
Facebook, konton som annars är svåra att
avsluta. Dela ut behörighet till detta moln-
konto enbart till dem som kommer att
bli delaktiga i exempelvis bodelning och
arvsskifte när både din anhöriga/e och du
själv har avlidit. Framtidsfullmakterna som
du också kan lägga i molnkontot är bara
kopior. Bankerna kräver alltid de signera-
de originalen.

8. En statlig utredning från 2019 har slagit
fast att all ”anhörigvård” måste vara fri-
villig. Använd detta argument för att krä-
va avlastning eller kontinuerlig vård om
kommunens ”biståndshandläggare” sätter
sig på tvären.

9. Se till att din anhöriga/e genomför even-
tuell ögonoperation eller provar ut nya
glasögon i tid. Likaså hörapparater. Allt
blir besvärligare ju längre man väntar vil-
ket i synnerhet gäller hörapparaterna. Om
hjärnan har vant sig vid att alla skarpa ljud
är inbäddade i bomull, som det blir vid
en åldersrelaterad hörselnedsättning, blir
det sedan väldigt jobbigt med alla skarpa
ljud – så jobbigt att man inte vill ha hör-
apparaterna på sig.

Det bästa är att få en modell med inbyggt
uppladdningsbart batteri som kan laddas
både via ett vanligt vägguttag men också
via ett USB-uttag på en dator eller mot-
svarande. Då slipper man byta de mycket
små batterierna som kan vara svåra att
hantera när fingrarna har stelnat och mo-
toriken är nedsatt.

Anders Egerö, Anhörigvårdare i Nacka

2. Skriv dagbok! Notera med datum alla
tidiga symptom och alla stora förändring-
ar/försämringar. Detta kommer du att bli
tillfrågad om senare vid alla läkarbesök och
utredningar.

3. Se till att du i god tid får möjlighet att
sköta din anhörigas vardagsekonomi som
försäkringar, räkningar etc. Tala med ak-
tuell bank/banker om lämpligaste förfa-
ringssätt.

4. En framtidsfullmakt är också bra att
ordna med i god tid. Men kontakta först
den/de aktuella bankerna. Åtminstone
Nordea kräver att fullmakten dels är ut-
skriven på deras speciella blankett och dels
att den inte är färsk då de misstänker fusk.
Kanske måste den vara ett år gammal?

5. Vänta inte för länge med att begära
hemtjänst. Min kommun har en förteck-
ning på sin hemsida över alla företag med
lokal hemtjänst. Där kan man se antalet
anställda och statistik på hur många per-
soner en patient i genomsnitt får besök
av. Jag använde en lokal Facebookgrupp
för att få rekommendationer på vilket av
alla hemtjänstföretag jag skulle välja.

6. Byt vårdcentral om den aktuella inte har
”hemsjukvård”. Med hemsjukvård kan du
få hembesök av läkare, distriktssköterska
m.fl. Begär hjälp av fysioterapeut (f.d. sjuk-
gymnast) och/eller dietist om det behövs.

7. I stället för bankfack (som snart inte
finns kvar) kan man registrera en plats i
”molnet”, t ex med Dropbox. Där kan
man placera dokument för både sig själv
och andra, exempelvis övriga anhöriga och
arvingar. Anteckna bankkonton och för- Forts. sid. 16
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Litteratur- och filmtips
Sammanställning: Bodil Svensson
Det kan vara en tröst i jobbiga situationer att hitta litteratur eller se filmer som
man kan känna igen sig i. Här kommer några tips.

Fortfarande Ali-
ce av debute-
rande författa-
ren Lisa Geno-
va. Alice How-
land är en hyllad
Harvard-profes-
sor på höjden av
sin karriär när
hon märker att en
glömska smyger
sig in i hennes liv.
Hon får en förö-

dande diagnos: tidig debut av Alzheimers
sjukdom. Boken gavs ut 2007 och har le-
gat 56 veckor på New York Times topp-
lista, blivit flerfaldigt prisbelönad och gi-
vits ut i 31 länder. Boken har också varit
underlag för filmen ”Still Alice”.

Ellen – En roman
om livet, kärleken
och demens byg-
ger på journalisten
och författaren
Christina Kell-
bergs egna upple-
velser av att förlo-
ra en närstående i
alzheimer. Utgiven
2015.

För att Birgitta ska kunna förstå sin mam-
mas insjuknande börjar hon att observera
och skriva ner det hon ser. Resultatet blir
en finstämd skildring om vad som hän-
der när alzheimer tar över en människas
liv, men också en roman i vilken livet vin-
ner över sjukdomen.

Jag skriver över ditt
ansikte av Anna-
Karin Palm
Anna-Karin Palm re-
flekterar över minne,
skrivande och hur ett
livs berättelse for-
mas. ”Jag skriver
över ditt ansikte” är
en stark och berö-
rande skildring av ett

kvinnoöde, men också av en familj som
förändras i dödens närhet. Publicerad
2021.

Hon minns inte av
Jonas Brun
Jonas Bruns mamma
drabbas av Alzhei-
mers sjukdom och för
varje gång något läm-
nar henne skriver han
ner det. Nu är han ak-
tuell med ”Hon minns
inte”, en skildring av
minnesförlust och en

memoar. En vacker och drabbande bok
om när någon man älskar försvinner men
fortfarande finns kvar. Publicerad 2021.

Forts. från sid. 15
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Boken om E av Ulla
Isaksson (1994).
Erik Hjalmar Linder
och Ulla Isaksson,
livskamrater och äls-
kande, drabbades
gemensamt när Eriks
demens tog överhan-
den över deras sam-
hörighet.

Vad händer när ens närmaste förändras?
Liksom man själv. Här berättar Ulla Isaks-
son mycket öppet och självrannsakande
om vad hon upplevde. Boken är under-
lag för filmen ” En sång för Martin ” med
Sven Wollter i huvudrollen.

The Father från
2021. Anthony Hop-
kins spelar rollen som
äldre bildad herre
som drabbas av de-
mens i filmen ”The
Father” – en presta-
tion som gett honom
en Oscar för bästa
manliga huvudroll.

Anthony närmar sig de 80, men i hans
ögon finns ingen anledning till oro - han
har det bra i sin bekväma våning. Hans
dotter Anne, spelad av Olivia Colman, ser
dock hur han försvinner in i sin egen värld
av minnen och föreställningar. Filmen byg-
ger på en pjäs skriven av Florian Zeller,
som även skrivit manus och regisserat
filmen.

070-223 6265
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Resor och utflykter
Fredag 10 februari
Roslags Näsby Bryggeri
Vi får en visning av bryggeriet, utrustning-
en och hela bryggeriprocessen. När vi är
nöjda och har frågat färdigt sätter vi oss
till bords och provar 3-5 öl av olika ty-
per, vi diskuterar smaker och skillnader
på öltyper m.m., allt som handlar om öl
och bryggning, recept och tekniker. Till
ölen serveras något enklare att äta.
Adress: Pentavägen 5 B. Närmaste tåg-
station Tibble, buss 604, 614 hpl. Åva.
Tid: kl. 15.00, ca 2 tim.
Pris: 450:- per person till pg 84 85 34-4
Anmälan senast 31/1 till Birgitta Collin eller
Margareta Torstensson (se gröna rutan).

För fem år sedan gästade vi Roslags Näsby
Bryggeri och smakade oss fram bland ölsorter-
na. Nu är det dags igen att besöka Håkan
Blomqvist (bild) som grundat bryggeriet
tillsammans med Stefan Söder.

Foto: Bodil Svensson
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Resor och utflykter
För resor och utflykter görs anmälan till:

Margareta Torstensson, 070-368 25 68, margareta.to@telia.com eller
Birgitta Collin, 070-695 3383, birgittacollin2014@gmail.com

som även svarar på frågor.
Betalning till Jarlabankes pg: 84 85 34-4 i samband med anmälan.

Om du fått förhinder till utflykt/resa du anmält dig till, vänligen meddela detta
snarast till Margareta eller Birgitta så att någon annan  kan få din plats.

Tisdag 28 februari
Bellmanhuset
I samarbete med SPF Vallentuna besöker
vi Bellmanhuset och får en guidad visning
av 1700-talshuset på Urvädersgränd 3. Vi
besöker bl.a.  de rum där Carl Michael
Bellman bodde under fyra av sina mest
produktiva år 1770-1774. Här skrev han
de flesta av sina Fredmans epistlar och
Fredmans sånger. En trubadur underhål-
ler med några av Bellmans sånger och
epistlar. Huset uppfördes i korsvirke efter
Katarinabranden 1723 och byggnaden är
blåklassad av Stadsmuseet, vilket innebär
att ”bebyggelsen har synnerligen höga
kulturhistoriska värden”.
Museet ägs av orden Par Brico-
le för herrar som bildades av
Bellmans vänner. Museets främ-
sta raritet är Bellmans luta även
kallad cister från 1781 samt hans
dödsmask. Orden Par Bricole har
bland annat tagit till sin uppgift att
föra Bellmans arv vidare.
OBS! Trappor och ingen hiss.
Tid: kl. 11.00.
Pris: 100 kr.
Adress: Urvädersgränd 3, Sö-
dermalm, mellan Götgatan och
Mosebacke torg.

Hitta: T-bana röd linje till Slussen, upp-
gång Götgatan.

Vi har 10 platser till detta besök så först
till kvarn gäller. Anmälan senast 10 febru-
ari till:
Margareta Torstensson, 070-368 2568,
margareta.to@telia.com,  eller
Birgitta Collin, 070-695 3383,
birgittacollin2014@gmail.com
Betalning sker till pg 84 85 34-4 efter att
du fått besked om plats.

Forts. sid. 20
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Hänt sen sist
Jarlabanke följde Järnets väg
Den 18 oktober åkte en grupp seniorer på bussresa för
att lära sig mer om järn och järnframställning. Resan
var ett samarbete mellan SPF-föreningarna i NO-sek-
torn och vi var fjorton jarlabankare som hade nappat
på erbjudandet. Första stoppet på resan var Österby-
bruk där vi serverades förmiddagskaffe och spel på nyck-
elharpa av riksspelmannen Per Gustav Jernberg (t.h.).

Därefter fick vi en guidning i Dannemora gruvsamhäl-
le och fick höra om männens arbete med malmbryt-
ningen genom tillmakning, d.v.s. eldning på berget.
Kvinnors och barns arbete var att plocka sten ur gru-
van. Dannemoramalmen gav högsta kvalitet på det järn
som framställdes och det mesta exporterades till Eng-
land. Fortfarande finns lika mycket malm kvar i berget
som har brutits under de 500 år gruvan varit i drift,
d.v.s. 30 miljoner ton.

Vi återvände till Österbybruk för att se vallonsmedjan
med bl.a. vattenhjulet som då det begav sig drev blås-
maskinen som försåg härdarna med luft. Yrkeskunni-
ga smeder värvades från Vallonien i Belgien och smed-
jan fick 2016 Priset för Belgiskt Kulturarv i Utlandet.

Sedan gick färden till Leufstabruks wärdshus för lunch
och visning av Lövstabruks herrgård som är känd som
en av Sveriges vackraste 1700-talsherrgårdar. Vi fick en
guidad visning i salonger och ett kök fyllt med kittlar
och kastruller i glänsande koppar. Både Österbybruk
och Lövstabruk har ägts av Louis de Geer som först
fick arrendera marken eftersom Gustav II Adolf be-
hövde pengar till 30-åriga kriget.

Lövstabruk var i familjen de Geers ägo från 1600-talet
och fram till 1986. Träbebyggelsen brändes av rysshärj-
ningarna 1719, men byggdes upp efter samma plan
fast i sten. De flesta byggnader förvaltas idag av Statens
fastighetsverk och är byggnadsminne.

Österbybruk övergick på 1700-talet först till släkterna
Grill och Tamm, på 1900-talet drevs det av Fagersta AB

innan det lades ner 1983. Nu drivs det av
Stiftelsen Österbybruks herrgård som ar-
betar för att bevara det unika kulturarvet
och för ett levande kulturcentrum.
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Hänt sen sist
Guldskatter i Uppland
I Historiska museets samlingar finns 52 kilo guld och mer än
200 kg silver och mycket därav finns utställt i Guldrummet,
som Jarlabanke kommer att besöka den 24 januari. Som en
introduktion till detta besök kom Kent Andersson, fil. dr. och
docent i arkeologi till Månadsträffen den 17 oktober och berät-
tade på ett informativt och humoristisk sätt om de forntida
guldfynd som gjorts i
Uppland.
Ett fynd som Kent An-
dersson berättade om var
en svärdsknapp (t.h.) från
Hammarby i Stora Väsby,
Uppland. Fyndet gjordes
vid en harvning på Stora
Väsby ägor och består av
en pyramidformad guld-
knapp prydd med röda granater. Drängen Franzén som fann
svärdknappen lämnade ifrån sig fyndet och fick i statlig inlösen
430 kr som då motsvarade ca 4 årslöner för en dräng. Drängen
sa upp sig, åkte till Stockholm, tog in på hotell och levde livets
glada dagar till dess pengarna tog slut. Då traskade han tillbaka
till Stora Väsby och bad om att få bli anställd på nytt. Och sina
glada dagar i Stockholm ångrade han inte.

En omfattande fyndplats är
Kung Björns hög i Uppsala,
även kallad Hågahögen, en
gravhög från bronsåldern.
Den är ca 7 m hög och 45 m i
diameter och man uppskattar
att den anlades omkring
1.000 år f. Kr. I högen fanns
bl.a. 52 gulddekorerade före-
mål, en del bara små fragment
men även ett guldsmyckat
svärd, mantelspännen och
guldspiraler.
Foto svärdsknapp: Sören
Hallgren, Historiska museet/
SHM (CC BY)

Hur har stockholmarna rest genom tiderna?
Den frågan fick vi svar på när Jarla-
bankeföreningen den 6 oktober
gjorde ett studiebesök på det nya
Spårvägsmuseet i Norra Djur-
gårdsstaden. Museet räknar 1922
som sitt födelseår men öppnade
inte för allmänheten förrän 1944.
Då låg det på Thulegatan och har
sedan haft sin plats både under
Odenplans tunnelbanestation och
i SL:s bussgarage i Söderhallen på
Tegelviksgatan innan det kom till
de nya lokalerna vid Gasverks-
torget 1. Forts. sid. 22
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Hänt sen sist
Museet har nu fyra våningsplan och där kunde
vi läsa om kollektivtrafikens betydelse för stock-
holmarna, hur möjligheterna att ta sig fram i
regionen förändrats från roddarmadammer och
hästspårvagnar till sjötrafik och tunnelbana.

Det fanns mycket att läsa och lära och tiden gick
alldeles för fort.

Tema Nobel på
Tipspromenaden
Vi var 10 personer som deltog i oktober må-
nads tipspromenad i Centralparken med tema
”Nobel”. Av 10 kluriga frågor – konstruerade
av Anita Holm och Margareta Torstensson -
hade Ulf Ekenberg 8 rätt, Anita Tiger (t.h.) och
Jana Hammarén (t.v.) 7 rätt var.

Innan vi åkte hem samlade vi våra intryck över
en kopp kaffe. Extra spännande för oss var den
gamla hästspårvagnen Stockh. Central Omnibus-
line nr 2 från 1887. Den kallades Skallerormen för
att den skakade så mycket. Vagnen hittades 1948
på Rönninge gård i Täby där den hade använts
som skafferi!

Tema ”inför valet”
Höstens första tipspromenad  hade som tema
”inför valet”. Temafrågor:  Anita Holm. 14 per-
soner hade samlats vid Näsaäng och i väntan på
prisutdelning bjöds det på kaffe. Av 11 frågor
hade Ulf Ekenberg (t.h.) 10 rätt, Katharina
Landstedt 9 rätt och Arthur Philipson (t.v.) 8
rätt. Grattis till trisslotterna!
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Hänt sen sist
Jarlabanke gästar Filmhuset och Cinemateket
Månadsmötet den 19 september
var förlagt till Filmhuset vid Gär-
det och vi var 15 från vår förening
som träffades. Våra guider var
Tora Berg och Edie Bard (t.h.).
Tora Berg är curator på cinemate-
ket. Cinemateket är inrymt i Film-
huset och är organisatoriskt till-
hörande Filminstitutet.
Filmhuset blev färdigställt 1971
och hyser bl.a. Filminstitutet.
Arkitekt var Peter Celsing. Initiativtagare till Filminstitutet
var Harry Schein.

Filmhuset inrymmer olika verksamheterna bland annat ett
stort arkiv för äldre svensk film. I arkivet ryms cirka 2.000
filmer från 1897 till nutid. I lokalerna finns ett specialbiblio-
tek för film och verksamheten är öppen för allmänheten. I
biblioteket finns DVD-filmer från både Sverige och utlandet.
Allt till utlåning.

Vi fick en intressant rundvandring med två mycket engagera-
de guider. En något kylslagen upplevelse var besöket i den
kasematt (se bild), där en del av det svenska filmarvet är beva-
rat. Temperaturen i kasematten var minus 6 grader och luft-
fuktigheten hölls på jämn nivå.

Filmhuset inrymmer också tre biografer uppkallade efter
svenska filmskapare. I en av biograferna fick vi se delar av
äldre filmer som restaurerats för att klara ett bevarande under
en längre tid framöver. En film från 1920-talet som vi såg ett
avsnitt från handlade om samer och skildrade miljöer i fjäll-
världen, kultur och levnadssätt. Filmen hade förkommit i
Sverige, men en kopia återfanns i Belgien och kunde på så sätt
återbördas. Forts. sid. 24

Följande har bidragit med text och foto: Birgitta Collin,
Margareta Torstensson, Gunvor Vretblad, Leif Sjöholm och Bodil Svensson

Mer text och bilder finns på spfjarlabanke.se.
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Funktionärsdag med lunch, slagfält och nostalgi
Hänt sen sist

Tre fjärdedelar av SPF Jarlabankes funktionärs-
skara hade tackat ja till den årliga funktionärsda-
gen, som är ett tack till funktionärerna för deras
frivilla insatser på olika området under det gång-
na året. I år gick resan till Fisksätra för ett besök
på två museer – slagfältsmuseet Hamn och Lek-
saksmuseet som är belägna i Saltsjö Pir. I sam-
ma byggnad finns också Restaurang Saltsjö Pir
där vi inledningsvis serverades en smaklig lunch.

Slagfältsmuseet Hamn är Sveriges första slag-
fältsmuseum och det öppnade 2014. I museets
basutställning finns platsens spännande och
mångsidiga historia, berättad från forntid till

idag. Men den främsta utgångspunkten är ryss-
härjningarna och slaget vid Stäket 1719, då
svenska och ryska trupper drabbade samman i
slutskedet av det stora nordiska kriget. Stora
nordiska kriget var ett krig mellan Sverige och
dess grannstater som resulterade i det svenska
stormaktsväldets fall. Den ryska flottan härjade
längs den svenska kusten 1719-1721 och städer
och bebyggelse skövlades från Piteå till Norr-
köping. Stockholm hade också hamnat i faro-
zonen om inte den ryska landstigningsstyrkan
slagits tillbaka vid södra Stäket i juni 1719.

Leksaksmuseet låg från början vid Ma-
riatorget. Efter omfattande renoverings-
och ombyggnadsarbeten kunde Leksaks-
museet invigas den 30 augusti 1980 med
Stig Dingertz som museets förste chef.
Han var en storsamlare som länge enga-
gerat sig i leksakernas historia.

Efter ett antal år flyttade museet till Sö-
dermalm där det åren 2005-2017 fanns
att beskåda i Söderdepån med samma
ingång som Stockholms Spårvägsmuse-
um. I samband med stängningen av Spår-
vägsmuseet i september 2017 stängdes
även Leksaksmuseet.

Museet öppnade på nytt i Saltsjö Pir maj
2018 sedan man flyttat mer än 30.000 lek-
saker från Söder till Fisksätra. Här finns
idag en av Sveriges största skattkammare
med tiotusentals leksaker från tre sekler
fram till idag.  Tidsmässigt sträcker sig ut-
ställningen från 1800-talsdockor till Star
Wars och superhjältar.Vår guide Alicia på Hamn berättade om ryssens

härjningar och svenskarnas motstånd vid Stäket.
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Hänt sen sist

Forts. sid. 26
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Vandring i Strindbergs fotspår

Vi som drog till Hälsingland
Hänt sen sist

I samarbete med SPF Nordost och Larssons Resor var vi 54 förväntansfulla deltagare som mot
slutet av augusti drog på en 4-dagars resa till Hälsingland, ett Hälsingland som visade sig från sin
bästa sida. Med Bollnäs som utgångspunkt besökte vi fyra Hälsingegårdar varav en, Bommars,
finns på världsarvslistan.

I Alfta besökte vi Ol-Anders gård och Emi-
grantmuseet och i Järvsö Stenegården och
den stora kyrkan som ligger vackert på Kyrkön
mitt i Ljusnan.

Hälsingegården Bommars ligger i utkanten av
byn Letsbo. Den färgglada tapeten (nedan) är
uppsatt på ett ovanligt sätt. Skarvarna mellan
våderna har täckts med schablonmålade pap-
persremsor i
gult och blått.
Men man
kunde också
använda sig
av tidnings-
sovidor som
tapet. De
gamla Häl-
singegårdarna, ”Hälsinglands stolta bonde-
slott”, med sina fantastiska och speciella vägg-
målningar, byggdes av de välbeställda bönder-
na, avsedda endast för de största festerna i livet
– dop, bröllop, begravning.

Föreningens vandrande månadsmöte ägde rum
den 22 augusti med samling vid Carl Milles
flygarmonument vid Karlaplan. Temat var
August Strindbergs Östermalm.

August Strindberg var född 1849 och uppvux-
en i Stockholm, men under många år bosatt
utomlands. Han återvände till Sverige 1898 och
bosatte sig då på Östermalm. Vi gick från det
första boendet på Narvavägen 5 till nästa adress

på Banérgatan 31. På båda adresserna var
August Strindberg mycket produktiv och en lång
rad av romaner och dramer kom till i snabb
takt.

Anita Persson (se sid. 27), som varit anställd på
Strindbergsmuseet och skrivit boken ”Vandra
med August Strindberg”, kunde på ett inspire-
rande sätt berätta om Strindbergs liv på de olika
adresserna runt Karlaplan.

Innan dagens slut hann vi även besöka Harsens Fäd-
bodmuseum. T.h. bild från Harsens Fäbodmuseum
och rummet där fäbodjäntan vistades för dagliga syss-
lor. Men hon sov inte i den fint uppbäddade sängen,
det fick hon göra i ett annat rum.

T.h. Interiör
från Järvsö kyr-
ka där koret
ovanligt nog
saknar krucifix.
Kyrkan i Järvsö
anses vara Sve-
riges största
landsortskyrka.
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Hänt sen sist
Han gifter sig 1901 med skådespelerskan Har-
riet Bosse. Paret flyttar in i en gemensam lägen-
het på Karlavägen 40. En av förutsättningarna
var att den blivande hustrun inte skulle ta med
sig några tillhörigheter in i det nya boendet.
August Strindberg inredde lägenheten helt ef-
ter egna tankar och behov.

1904 tog äktenskapet slut och August Strind-
berg bodde kvar i lägenheten till 1908 i förhopp-
ning om att Harriet Bosse skulle återkomma
till äktenskap och boende. 1908 gifte Harriet
Bosse om sig och August Strindberg flyttar från
Östermalm till hörnet Drottninggatan/Tegner-
gatan, där Strindbergsmuseet idag har sina
lokaler.

Vi var 14 Jarlabankare som följde Strindbergs
stigar och vägar och fascinerat kunde ta del av

både intressanta livsöden och vackra miljöer.
Tyvärr är huset på Karlavägen 40 rivet och adres-
sen är idag Karlavägen 80. Filmregissören Ing-
mar Bergman bodde under många år i det hus
som uppfördes efter rivningen.
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Vårdstyrkan kan erbjuda dig
Hemtjänst

Träffens sociala Dagverksamhet
Lindens Dagverksamhet

för personer med demensdiagnos

08-732 24 80 :: www.vardstyrkan.se
Delaktighet :: Insyn :: Respekt :: Utveckling
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Litteraturcirkel
Vi träffas på Kansliet, Eska-
dervägen 40, en tisdagsefter-

middag i månaden mel-
lan kl. 14.00 och 16.00
och diskuterar böcker

och tar en kopp kaffe. Höstens
sista cirkelträff blir 6/12 och till dess ska
vi ha läst valfri bok av Annie Ernaux. Då
bestämmer vi också vad vi ska läsa till
vårens första cirkelträff som är 10/1.
Välkommen att anmäla dig till
Ing-Britt Edlund, o.edlund@gmail.com,
073-065 2168, om du vill vara med i lit-
teraturcirkeln.

 Kurser och cirklar

Bridge
Lokal: Eskadervägen 40

Vinkunskap I
Vinkunskap I hålls på tisda-
gar kl. 18.30. Höstens sista
vinkunskap I äger rum 6/12
och vårterminens datum är fastställda till
17/1, 21/2, 21/3 och 18/4. Lars-Ove kon-
taktar tidigare deltagare inför vårterminen.
Ansvarig: Lars-Ove Pehrsson,
070-626 92 05 eller
lars-ove.pehrsson@telia.com

Vinkunskap II
Vinkunskap II sker på torsdagar kl. 18.45.
Höstens sista vinkunskap II är 8/12 och
fortsätter 12/1 och 9/2 på det nya året.
Ansvarig: Arne Forssén, 070-610 45 51
eller arne.forssen@plangruppen.se

Vinkunskapskurserna I och II hålls i Jarla-
bankes kansli på Eskadervägen 40.
Terminsavgiften är 500:- och erläggs vid
första kurstillfället.

Värva en ny medlem!
Om du värvar nya medlemmar till
Jarlabanke får du en trisslott/ny

medlem. Meddela Gunvor Vretblad,
073-733 0220,

gunvor.vretblad@castrum.se, namn
och adress, så får du trisslott/-er så
snart medlemsavgiften är betald.

Sällskapsbridge
Torsdagar kl. 13.00 (OBS ändrad tid)
Vi spelar sällskapsbridge varje torsdag
eftermiddag året runt med få undantag
och det behövs ingen anmälan. Vi ser
gärna nya spelare. Hör av dig om du vill
vara med och spela. Kontaktperson är
Christel Eborn, 070-397 2584 eller
chris.eborn@hotmail.com

Tävlingsbridge
Onsdagar kl. 13.00
Höstens tävlingsbridge avslutas den 21/12
och börjar igen efter årsskiftet, 11/1.
Ny kontaktperson är:
Anita Gilljam, 070-739 9328 eller
anitakgilljam@gmail.com
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Resor och utflykter Kurser och cirklar
Lappa-laga, sy nytt eller sticka och brodera
Vi kan fortfarande ändra kläder och sy nytt
men kanske har vi andra handarbeten som
ligger halvfärdiga och bara väntar på att
tas omhand. Ta med det du lagt på vänt i
garderob eller låda och gör det färdigt un-
der trevliga former. Med sömnaden får vi
som tidigare experthjälp av Lisbet Borg-
stav som är sömmerska till professionen
och i övrigt hjälper vi och inspirerar var-
andra genom glada tillrop.

Nästa kurstillfälle är 6/12 kl. 10.00 och
ca 2 timmar framåt. Kursen börjar igen
14/2 och fortsätter sedan varannan tisdag,
ojämna veckor.
Plats: Kansliet, Eskaderv. 40.
Är du intresserad av att deltaga?
Anmäl ditt intresse till Margareta Tor-
stensson, margareta.to@telia.com,
tel. 070-368 2568 eller till Birgitta Collin,
birgittacollin2014@gmail.com, tel.
070-695 3383.   
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Squaredansarna
Information finns på Näsbypark square-
dansklubbs hemsida, nasbysquare.se.

Friskvård
Jarlabanke golfare
Info om golfaktiviteterna kommer att fin-
nas på Jarlabankes hemsida: spfjarlabanke.se.
Golfsektionen samarbetar med Tibblese-
niorerna. Frågor ställs till: Per Jödahl,
08-756 2325 eller per.jodahl@telia.com

Långa vandringar (7-10 km)
I samarbete med SPF Seniorerna Tibble
finns det tillfälle till långa vandringar på
måndagar.
Kontaktpersoner är Kerstin Ferenius,
070-681 2392 och Anne-Marie Hugo,
073-946 2144.
Samlingsplats och tidpunkt kan variera. In-
formation om det skickas ut via mejl till
vandringsgruppen senast dagen innan.
Är du nytillkommen vandrare, kontakta
någon av ledarna för aktuella uppgifter om

Bowling
Vill du börja spela bowling? Gå med i
Täbypensionärernas Bowlingklubb (TPB)
som arrangerar tävlingar på onsdagsförmid-
dagar med och utan handikapp. Du kan tävla
på rimliga villkor.
Kontakta Sören Wiklund, 070-876 8600
eller wiklund.soren@gmail.com

Årets sista tipspromenad, tisdag 13/12,
äger rum i Centralparken med start vid
Norskogsbadet kl. 13.00. Vi bjuder på
glögg och pepparkaka i väntan på prisut-
delningen.
Anmälan till Margareta Torstensson,
070-368 25 68,  margareta.to@telia.com
eller Birgitta Collin, 070-695 33 83,
birgittacollin2014@gmail.com

Mera Linedance
Linedance för
Jarlabankare på
måndagar. Eva
Jansson, som
lett kurser i
många år,
kommer att
guida oss vida-
re genom de
olika turerna.

Både damer och herrar är välkomna. Du
som inte vågade komma de första gång-
erna, kom nästa gång så hinner du ikapp.

Tipspromenad

Linedance är bra för både kroppen och
knoppen.
Tid: 09.45, måndagar. Sista gången före
jul är 5/12 och vi börjar igen 6/2.
Plats: Seniorcenter, Lyktgränd
2-4, Täby.
Kontaktpersoner: Margareta Tor-
stensson, margareta.to@telia.com,
070-368 2568 eller Birgitta Collin,
b i r g i t t a c o l l i n 2 0 1 4 @ g m a i l . c o m ,
070-695 3383. Du kan även kontakta
Eva Jansson om du har frågor,
e.arnell@gmail.com

plats och tid. Tag med busskort, matsäck
och sittunderlag.
Se också tibbleseniorerna.se
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Äldreomsorg

Har du några frågor du vill ska tas upp i
Kommunala pensionärsrådet? Tveka inte!

Slå en signal till Gunvor Vretblad,
073-733 0220 eller Irene Lehnberg,

073-700 0516.

KPR – Täbys Kommunala Pensionärsråd
(se sid. 35) är en kanal till och från socialnämn-
den som ska samla in de äldres synpunkter och

erfarenheter samt sprida information. SPF
Jarlabanke har två ordinarie ledamöter.

Rapport från KPR-mötet 2022-10-06
Text: Gunvor Vretblad

Dietisten Johanna Andersson talade om
mat och måltider på SÄBO (Särskilda bo-
enden) i Täby. Kommunens dietister an-
svarar för upphandling och uppföljning
av kommunens matavtal. Fem rätter finns
att välja på varje dag och det serveras ef-
terrätt till lunch och förrätter fredag, lör-
dag och söndag. Högtider och temada-
gar uppmärksammas också. Det är vik-
tigt att få i sig rätt mängd mat och protein
när man är äldre. Viktnedgång och un-
dernäring bryter ner musklerna och ökar
risken för fallskador. Rätt mat ger också
bättre sömn och sårläkning. Minst sex mål-
tider ska serveras om dagen och rekom-
mendationen är högst 11 timmar mellan
dagens första och sista måltid. Täby kom-
mun genomför regelbundet undersök-
ningar om hur måltiderna upplevs av dem
som bor på SÄBO.

Claes Lagergren, socialchef, informera-
de om ärenden som skulle upp på social-
nämndens möte i oktober:

- En utredning om utökad medicinsk
kompetens på vård- och omsorgsboen-
den.

- En redovisning från kommunens revi-
sorers granskning av att kravet på kom-

petens uppfylls när det gäller personalför-
sörjningen inom hemtjänsten.

- En remiss av en statlig utredning om
ökad kvalitet och jämlikhet i vård och
omsorg för äldre personer.

Marie Tid, chef för Social omsorg, med-
delade att kommunen kommer att hjälpa
till med Veteranringens telefonabonne-
mang för trygghetsringning.

Frågor från pensionärs-
organisationerna:

 - Förslag från pensionärsföreningarna om
volontärarbete på Seniorcenter under jul
och nyår. Frågan får hanteras mellan vo-
lontärerna och Seniorcenter.

- Ang. de smala spängerna vid Hägerne-
holm där det är svårt att mötas, kommer
de att göras bredare? Nej, kommunen
kommer att komplettera spängerna med
handledare och avåkningsskydd men ing-
enting annat.

- Önskan om visning av det nya vård- och
omsorgsboendet Johannas trädgård
innan de boende har flyttat in.
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Tre vanliga bedrägerimetoder

gick – hjärnan vägrade fungera på ett rationellt
sätt. Efter händelsen har hon pratat med och
varnat många jämnåriga och det har då visat sig
att flera inom hennes bostadsområde också bli-
vit uppringda, men inte svarat eller avslutat
samtalet i tid.

Händelsen är anmäld till banken och polisan-
mäld med all den information som Maj-Lis ändå
fick – t.ex. telefonnumret som hon swishade

Vishing: Telefonsamtal eller röstmed-
delanden där någon ringer och utger sig för
att vara från exempelvis vården, en myndig-
het eller ett företag och övertygar mottaga-
ren att följa olika instruktioner, exempelvis
att använda sitt BankID.

Forts. från sid. 6 ”Man drabbas av en enorm skuldkänsla”
pengarna till. Pengarna är dock försvunna. Maj-
Lis lämnade visserligen inte ut bank-id eller kortinfor-
mation men utförde enligt banken en ”egen hand-
ling” i och med att hon swishade över pengar.

Den 9/11 kom ARN (Allmänna reklamations-
nämnden) med några vägledande beslut beträf-
fande obehöriga transaktioner. Kanske kan dessa
beslut vara ett ljus i mörkret för Maj-Lis..
(www.arn.se/om-arn/vagledande-beslut/)

Phishing: Falska mejl, webbplatser
och trovärdiga textmeddelanden som
används för att stjäla information.
Dessa meddelanden skickas vanligt-
vis till tusentals personer och är inte
riktade till dig personligen. Phishing
kallas också för nätfiske. Smishing: Samma sak som phishing, men

där bedragarna använder sig av SMS.
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Eskadervägen 40, 183 58 Täby
Försäkringsfrågor gällande liv- och olycksfall tagna via
SPF Seniorerna och Mötesförsäkringar för
   medlemmar i SPF Seniorerna:
0771-55 5500 eller 0771-16 6060
skandia.se/extranet/anslutna/SPF/Forsakringar/

STYRELSE
Rolf Skagerborg – Ordförande 070-558 0200 rskagerborg@gmail.com
   samt ansvarig utgivare Medlemsbladet/Hemsidan

Gunvor Vretblad – Vice ordförande 073-733 0220 gunvor.vretblad@castrum.se
Sekreterare Birgitta Danielsson 073-834 2218 birgittadanielsson41@gmail.com
Kassör, försäkringar Ing-Britt Edlund 073-065 2168 o.edlund@gmail.com
Planeringskommitté Styrelsen
Resor/utflykter Margareta

  Torstensson 070-368 2568 margareta.to@telia.com
Birgitta Collin 070-695 3383 birgittacollin2014@gmail.com

Övriga ledamöter Leif Sjöholm 070-350 1203 leifsjoholm50@gmail.com
Birgitta Blacker 070-548 3811 blacker.bandi@gmail.com
Gunnar Nelzén 070-753 7228 gunnar.nelzen@gmail.com

REVISORER Rolf E Ericsson 08-756 1383
Bo Arvidsson 070-537 6512

KPR, KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET
Ordinarie Irene Lehnberg 073-700 0516 irene.lehnberg@gmail.com
Ordinarie Gunvor Vretblad 073-733 0220 gunvor.vretblad@castrum.se

VALBEREDNING
Sammankallande Christel Eborn 070-397 2584 chris.eborn@hotmail.com
Ledamot Vakant
Ledamot Vakant

REDAKTION
Redaktör Gunvor Vretblad 073-733 0220 gunvor.vretblad@castrum.se
Layout Gunilla Kinnman 070-444 6740 gun.kin@hotmail.com

Leif Larsson 08-768 3192 leif.ob.larsson@gmail.com
Webbredaktör Bodil Svensson 070-620 7135 bodilc41@gmail.com

Tel. 08-756 3875
E-post: jarlabanke@telia.com

PlusGirokonto: 84 85 34-4
Swish: 1235992508

Hemsida: spfjarlabanke.se
Organisationsnummer: 816000-2807

SPF Seniorerna Jarlabanke Täby Exp. öppen torsd. kl. 13 - 14

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
Annonser Birgitta Blacker 070-548 3811 blacker.bandi@gmail.com
Hemsidan, webmaster Anders Nisses 070-827 1937 webbmaster@spfjarlabanke.se
Väntjänst Irene Lehnberg 073-700 0516 irene.lehnberg@gmail.com
Medl.sekr., utskick,
  brevduvor Lars Gustafsson 070-565 0568 lassegustafsson@outlook.com
Bitr. medl.sekr. Gunvor Vretblad 073-733 0220 gunvor.vretblad@castrum.se
Bitr. medl.sekr. Maria Assarsson 076-142 9483 maria.assarsson@telia.com
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Avs: SPF Jarlabanke, Eskadervägen 40, 183 58 Täby

Välkommen till ditt lokala
hembageri. Hos oss kan du
handla nybakat surdegs-
bröd, färskt fikabröd,
kalasgod tårta eller skäm-
ma bort dig med en ljuvlig
bakelse. Du kan sitta och
fika på plats eller ta med
dig hem.

Öppettider: Mån – fre: 07:00 - 18:00

Ny butik: Catalinatorget 9,
Hägernäs Strand
Tel: 08-87 68 68

Näsbydalsvägen 15, Täby
Tel: 08-768 68 00

Öppettider: Mån – fre: 08:00 - 18:00
Lör – sön: 08:00 - 15:00

Lör – sön: 07:00 - 14:00

från 300:-

från 800:-
25:-/däck
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